
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor sociální 

733 24 Karviná - Fryštát, Fryštátská 72/1 

 

Souhlas s podmínkami provozování služby Senior taxi 

 

Jméno a příjmení:  ……………………………………………. 

datum narození: ……………………………………………. 

bytem: ……………………………………………. 

 

 

Já níže podepsaný tímto s o uh la s í m  s podmínkami služby Senior taxi, jak mi byly sděleny, 

zejména s následujícím: 

 

a) přepravovat se v rámci služby Senior taxi mohu pouze 6 x v jednom měsíci, vždy max. v délce 

trasy 30 km, a to pouze k lékařům, do nemocnic a na polikliniky na území města Karviné, na 

Magistrát města Karviná a na hřbitov v Karviné – Dolech, v Karviné – Ráji, v Karviné – 

Mizerově, v Karviné – Novém Městě a v Karviné – Loukách; 

b) před zahájením jízdy se zavazuje nahlásit své jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, účel 

přepravy a uhradit řidiči cenu za přistavení vozidla ve výši 15,- Kč, přičemž tato cena může být 

zvýšena pouze, dojde-li ke zvýšení cen jízdného městskou hromadou dopravou nebo sazby 

daně z přidané hodnoty (DPH). Mám právo požadovat doklad o úhradě. Nic dalšího nejsem 

povinen (a) hradit;  

c) spolu se mnou se může přepravovat jedna mě doprovázející osoba; 

d) sebou mohu přepravovat menší břemena a spoluzavazadla, skládací invalidní vozík či 

francouzské hole; 

e) přeprava probíhá pouze v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin a objednávku přepravy je nutno 

učinit s dostatečným předstihem na telefonním čísle 602 100 580; 

f) v případě plného vytížení všech vozidel dopravce mají přednost osoby požadující převoz do 

nemocnice, k lékaři a na polikliniku a moje jízda může být z toho důvodu objednána, po 

dohodě se mnou, na jiný než mnou požadovaný termín; 

g) dopravce si budu objednávat na určitou hodinu s tím, že pokud se na sjednané místo nástupu 

nedostavím do 10 min. od sjednaného času, pak dopravce není povinen na mě déle čekat; 

h) doprava může být rozhodnutím statutárního města Karviná pozastavena.  

a zavazuji se podmínky dodržovat.  

Beru na vědomí, že: 

-  v případě nepředložení průkazky Senior taxi uhradím plnou taxu dle ceníku dopravce,  

- v případě porušení shora uvedených podmínek můžu být vyloučen z přepravy Senior taxi.  

Současně prohlašuji, že beru na vědomí, že mám možnost kdykoliv v průběhu provozování Senior 

taxi odvolat svůj souhlas se zpracováváním mých osobních údajů.  

Je-li průkaz Senior taxi přebírán osobou zmocněnou, pak tato svým podpisem potvrzuje, že 

převzala i tento souhlas, četla jej a zavazuje se jej předat a tlumočit obsah osobě, která ji zmocnila. 

Svým podpisem zároveň potvrzuji převzetí průkazky Senior taxi. 

 

V Karviné dne …………………. 

         

Podpis držitele senior průkazu a uživatele služby Senior taxi: …………………………………. 

 

 



Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………

  

 

Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 

 

Statutární město Karviná, sídlo Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČO: 00297534, coby správce, je 

oprávněno zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených 

zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny 

pouze oprávněným zaměstnancům správce či případně zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v 

míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.  

 

Statutární město Karviná bude zpracovávat a uchovávat výše uvedené osobní údaje, které pak smí 

účelně využít v rámci vydávání průkazu senior taxi a dále poskytovat právnickým osobám v rámci 

provozování služby Senior taxi. 

    □ souhlasím  □ nesouhlasím 

 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl statutárním městem Karviná informován o 

svých právech a povinnostech, zejména o svém právu 

a) na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení) 

b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení) 

c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení) 

d) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení) 

e) na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) 

f) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro 

účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)  

g) podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení) 

 

 

Jmenovaným pověřencem za správce osobních údajů je: Mgr. Lenka Feberová, email: 

poverenec@karvina.cz, kontaktní adresa: Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát. 

 

Správce osobních údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje v míře a za účelem uvedeným výše. 

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práva na přístup 

k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti 

zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Správce 

je možno kontaktovat na adrese Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, emailu: epodatelna@karvina.cz či 

datovou schránkou es5bv8q.  

 

 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto 

formuláře je zcela dobrovolné, a dále že se mohu výše uvedenými způsoby obrátit na správce a 

pověřence v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

 

V Karviné dne ……………...                             .................................................. 

           (podpis) 

 

mailto:poverenec@karvina.cz

